
ІНСТРУКЦІЯ 

длѐ медичного застосуваннѐ препарату 

Фармаксон 

 

Склад 

діюча речовина: цитиколін; 

1 мл містить 250 мг цитиколіну у формі натріювої солі; 

допоміжні речовини: кислота хлористоводнева розведена або натрія гідроксид, вода длѐ ін’юкцій. 

Лікарська форма 

Розчин длѐ ін’юкцій. 

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина. 

Фармакотерапевтична група 

 
Психостимуляячі та ноотропні засоби. Код АТХ N06В Х06. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Цитиколін стимуляю біосинтез структурних фосфоліпідів у мембрані нейронів, що сприѐю 
покращення функцій мембран, у тому числі функціонування іонообмінних насосів і 
нейрорецепторів. Завдѐки стабілізуячій дії на мембрану цитиколін виѐвлѐю протинабрѐкові 
властивості, тому зменшую набрѐк мозку. Цитиколін пригнічую діѐльність деѐких фосфоліпаз, 
перешкоджаю залишковому виникнення вільних радикалів, попереджаю пошкодженнѐ 
мембранних систем та забезпечую збереженнѐ захисної антиоксидантної системи. 

Цитиколін зменшую об’юм пошкодженої тканини, попереджаячи загибель клітин, діячи на 
механізми апоптозу, і поліпшую холінергічну передачу. Цитиколін також чинить профілактичну 
нейропротекторну дія при вогнищевих інсультах мозку. 

Цитиколін сприѐю швидкій функціональній реабілітації паціюнтів при гострих порушеннѐх 
мозкового кровообігу, зменшуячи ішемічне пошкодженнѐ тканин мозку, що підтверджуютьсѐ 
результатами рентгенологічних досліджень. 

При черепно-мозкових травмах цитиколін скорочую тривалість відновляячого періоду і зменшую 
інтенсивність посттравматичного синдрому. 

Цитиколін сприѐю підвищення рівнѐ мозкової діѐльності, знижую рівень амнезії, поліпшую стан при 
когнітивних, сенситивних і моторних розладах, що спостерігаятьсѐ при ішемії мозку. 

Фармакокінетика. 

Цитиколін добре всмоктуютьсѐ при внутрішньом’ѐзовому та внутрішньовенному введенні. Післѐ 
введеннѐ препарату спостерігаютьсѐ значне підвищеннѐ рівнѐ холінів у плазмі крові. 

Цитиколін метаболізуютьсѐ у кишечнику та печінці з утвореннѐм холіну та цитидину. Післѐ 
введеннѐ цитиколін засвояютьсѐ тканинами мозку, при цьому холіни діять на фосфоліпіди, 
цитидин – на цитидинові нуклеоїди та нуклеїнові кислоти. Цитиколін швидко досѐгаю тканин мозку 



і активно вбудовуютьсѐ у мембрани клітин, цитоплазму і мітохондрії, активуячи діѐльність 
фосфоліпідів. 

Лише незначна кількість введеної дози виводитьсѐ із сечея і калом (менше 3 %). Приблизно 12 % 
введеної дози виводитьсѐ через дихальні шлѐхи. Виведеннѐ препарату з сечея та через дихальні 
шлѐхи маю дві фази: перша фаза – швидке виведеннѐ (із сечея – протѐгом перших 36 годин, через 
дихальні шлѐхи – протѐгом перших 15 годин), друга фаза – повільне виведеннѐ. Основна частина 
дози препарату залучаютьсѐ до процесів метаболізму. 

Показаннѐ 

 Інсульт, гостра фаза порушень мозкового кровообігу та лікуваннѐ ускладнень і наслідків 
порушень мозкового кровообігу. 

 Черепно-мозкова травма та її неврологічні наслідки. 
 Когнітивні порушеннѐ та порушеннѐ поведінки внаслідок хронічних судинних і 

дегенеративних церебральних розладів. 

Протипоказаннѐ 

 Підвищена чутливість до компонентів препарату. 
 Підвищений тонус парасимпатичної нервової системи. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

Фармаксон посиляю ефект леводопи. Не слід призначати препарат одночасно з лікарськими 
засобами, що містѐть меклофеноксат. 

Особливості застосуваннѐ 

У разі стійкого внутрішньочерепного крововиливу не слід перевищувати дозу 1000 мг на добу та 
швидкість внутрішньовенного вливаннѐ 30 крапель на хвилину. 

Препарат застосовуять одразу післѐ відкриттѐ ампули. Ампула з препаратом призначена тільки 
длѐ одноразового застосуваннѐ. Залишки препарату необхідно знищити. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Немаю достатніх даних щодо застосуваннѐ Фармаксону вагітним жінкам. Дані щодо екскреції 
цитиколіну у грудне молоко та його діѐ на плід невідомі. Тому у період вагітності або годуваннѐ 
груддя препарат призначаять лише тоді, коли очікувана користь длѐ матері переважаю 
потенційний ризик длѐ плода. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. 

Враховуячи можливі побічні реакції, під час застосуваннѐ препарату рекомендуютьсѐ 
утримуватисѐ від керуваннѐ автотранспортом та іншими механізмами. 

Спосіб застосуваннѐ та дози 

Длѐ внутрішньовенного або внутрішньом’ѐзового введеннѐ. Внутрішньовенно призначаять у 
формі повільної ін’юкції (протѐгом 3-5 хвилин залежно від дози, що вводитьсѐ) або краплинного 
внутрішньовенного вливаннѐ (40-60 крапель за хвилину). 

Рекомендована доза длѐ дорослих становить від 500 мг до 2000 мг на добу. 



Лікуваннѐ: перші 2 тижні ‒ по 500-1000 мг 2 рази на добу внутрішньовенно, потім – по 500-1000 мг 
2 рази на добу внутрішньом’ѐзово. Максимальна добова доза – 2000 мг. 

При гострих та невідкладних станах максимальний терапевтичний ефект досѐгаютьсѐ при 
призначенні препарату у перші 24 години. 

Дози препарату та термін лікуваннѐ залежать від тѐжкості уражень мозку та встановляятьсѐ 
лікарем індивідуально. Рекомендований курс лікуваннѐ, при ѐкому спостерігаютьсѐ максимальний 
терапевтичний ефект, становить 12 тижнів. У разі необхідності лікуваннѐ продовжуять препаратом 
у формі розчину длѐ перорального застосуваннѐ. 

Пацієнти літнього віку не потребуять коригуваннѐ дози. 

Порядок роботи з ампулою. 

1. Відокремити одну ампулу від блоку і струснути її, утримуячи за горлечко (Рис. 1). 

2. Затиснути ампулу рукоя (при цьому не повинно відбуватисѐ витіканнѐ препарату) і 
обертальними рухами відокремити голівку (Рис. 2). 

3. Через отвір, що утворивсѐ, негайно з’юднати шприц з ампулоя (Рис. 3). 

4. Перевернути ампулу і повільно втѐгнути в шприц її вміст (Рис. 4). 

5. Надіти голку на шприц. 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 

Діти. 

Немаю достатніх даних щодо застосуваннѐ Фармаксону дітѐм. 

Передозуваннѐ 

Випадки передозуваннѐ не описані. 

Побічні реакції 

Дуже рідко (<1/10000) (вклячаячи повідомленнѐ паціюнтів). 

З боку центральної і периферичної нервової систем: сильний головний біль, вертиго, 
галяцинації. 

З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензіѐ, артеріальна гіпотензіѐ, тахікардіѐ. 

З боку дихальної системи: задишка. 

З боку травного тракту: нудота, бляваннѐ, діареѐ. 

З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі: висипаннѐ, гіпереміѐ, екзантема, 
кропив’ѐнка, пурпура, свербіж, ангіоневротичний набрѐк, анафілактичний шок. 

Загальні реакції: озноб, зміни у місці введеннѐ. 



Термін придатності 

2 роки. 

Післѐ розкриттѐ ампули препарат не зберігаять. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати у недоступному длѐ 
дітей місці. 

Несумісність 

Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одній юмкості. 

Упаковка 

По 2 мл або по 4 мл в ампулах № 5. 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробники 

ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІ. 

ТОВ «НІКО». 

Місцезнаходження виробників та адреси місця провадження їх діяльності. 

21-й км Національної Дороги Афіни-Ламіѐ, Кріонері Аттика, 14568, Греціѐ. 

Тел.: +30 210 8161802 

E-mail: info@demo.gr 

Україна, 61068, м. Харків, вул. Фесенківська, 4А. 

Тел.: +38 (095) 282-66-10 

E-mail: office@nikopharm.com.ua 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

ФАРМАКСОН 

(PHARMAXON) 

Состав 

действующее вещество: цитиколин; 

1 мл содержит 250 мг цитиколина в форме натриевой соли; 

вспомогательные вещества: кислота хлористоводороднаѐ разбавленнаѐ или натриѐ гидроксид, 
вода длѐ инъекций. 

Лекарственная форма. Раствор длѐ инъекций. 

Основные физико-химические свойства: прозрачнаѐ бесцветнаѐ жидкость. 



Фармакотерапевтическая группа. Психостимулируящие и ноотропные средства. 

Код АТХ N06В Х06. 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика. 

Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов в мембране нейронов, что 
способствует улучшения функций мембран, в том числе функционирования ионообменных 
насосов и нейрорецепторов. Благодарѐ стабилизируящему действия на мембрану цитиколин 
выѐвлѐет противоотечные свойства, поэтому уменьшает отек мозга. Цитиколин подавлѐет 
деѐтельность некоторых фосфолипаз, препѐтствует остаточному возникновения свободных 
радикалов, предупреждает повреждение мембранных систем и обеспечивает сохранение 
защитной антиоксидантной системы. 

Цитиколин уменьшает объем поврежденной ткани, предупреждаѐ гибель клеток, действуѐ на 
механизмы апоптоза, и улучшает холинергическуя передачу. Цитиколин также оказывает 
профилактическое нейропротекторное действие при очаговых инсультах мозга. 

Цитиколин способствует быстрой функциональной реабилитации пациентов при острых 
нарушениѐх мозгового кровообращениѐ, уменьшаѐ ишемическое повреждение тканей мозга, что 
подтверждаетсѐ результатами рентгенологических исследований. 

При черепно-мозговых травмах цитиколин сокращает продолжительность восстановительного 
периода и уменьшает интенсивность посттравматического синдрома. 

Цитиколин способствует повышения уровнѐ мозговой деѐтельности, снижает уровень амнезии, 
улучшает состоѐние при когнитивных, сенситивных и моторных расстройствах, наблядаемых при 
ишемии мозга. 

Фармакокинетика. 

Цитиколин хорошо всасываетсѐ при внутримышечном и внутривенном введении. После введениѐ 
препарата наблядаетсѐ значительное повышение уровнѐ холинов в плазме крови. 

Цитиколин метаболизируетсѐ в кишечнике и печени с образованием холина и цитидина. После 
введениѐ цитиколин усваиваетсѐ тканѐми мозга, при этом холины действуят на фосфолипиды, 
цитидин – на цитидиновые нуклеоиды и нуклеиновые кислоты. Цитиколин быстро достигает 
тканей мозга и активно встраиваетсѐ в мембраны клеток, цитоплазму и митохондрии, активируѐ 
деѐтельность фосфолипидов. 

Лишь незначительное количество введенной дозы выводитсѐ с мочой и калом (менее 3 %). 
Примерно 12 % введенной дозы выводитсѐ через дыхательные пути. Выведение препарата с 
мочой и через дыхательные пути имеет две фазы: перваѐ фаза – быстрое выведение (с мочой – в 
течение первых 36 часов, через дыхательные пути – в течение первых 15 часов), втораѐ фаза – 
медленное выведение. Основнаѐ часть дозы препарата привлекаетсѐ к процессам метаболизма. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

‒ Инсульт, остраѐ фаза нарушений мозгового кровообращениѐ и лечение осложнений и 
последствий нарушений мозгового кровообращениѐ. 

‒ Черепно-мозговаѐ травма и ее неврологические последствиѐ. 

‒ Когнитивные нарушениѐ и нарушениѐ поведениѐ вследствие хронических сосудистых и 
дегенеративных церебральных расстройств. 



Противопоказаниѐ 

‒ Повышеннаѐ чувствительность к компонентам препарата. 

‒ Повышенный тонус парасимпатической нервной системы. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

Фармаксон усиливает эффект леводопы. Не следует назначать препарат одновременно с 
лекарственными средствами, содержащими меклофеноксат. 

Особенности применениѐ 

В случае устойчивого внутричерепного кровоизлиѐниѐ не следует превышать дозу 1000 мг в сутки 
и скорость внутривенного вливаниѐ 30 капель в минуту. 

Препарат применѐят сразу после открытиѐ ампулы. Ампула с препаратом предназначена только 
длѐ однократного применениѐ. Остатки препарата необходимо уничтожить. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Нет достаточных данных относительно применениѐ Фармаксона беременным женщинам. Данные 
относительно экскреции цитиколина в грудное молоко и его действие на плод неизвестны. 
Поэтому в период беременности или кормлениѐ грудья препарат назначаят только тогда, когда 
ожидаемаѐ польза длѐ матери превышает потенциальный риск длѐ плода. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 

Учитываѐ возможные побочные реакции, во времѐ применениѐ препарата рекомендуетсѐ 
воздерживатьсѐ от управлениѐ автотранспортом и другими механизмами. 

Способ применениѐ и дозы 

Длѐ внутривенного или внутримышечного введениѐ. Внутривенно назначаят в форме медленной 
инъекции (в течение 3-5 минут в зависимости от вводимой дозы) или капельного внутривенного 
вливаниѐ (40-60 капель в минуту). 

Рекомендуемаѐ доза длѐ взрослых составлѐет от 500 мг до 2000 мг в сутки. 

Лечение: первые 2 недели ‒ по 500-1000 мг 2 раза в сутки внутривенно, затем – по 500-1000 мг 2 
раза в сутки внутримышечно. Максимальнаѐ суточнаѐ доза – 2000 мг. 

При острых и неотложных состоѐниѐх максимальный терапевтический эффект достигаетсѐ при 
назначении препарата в первые 24 часа. 

Дозы препарата и срок лечениѐ зависѐт от тѐжести поражений мозга и устанавливаятсѐ врачом 
индивидуально. Рекомендуемый курс лечениѐ, при котором наблядаетсѐ максимальный 
терапевтический эффект, составлѐет 12 недель. В случае необходимости лечение продолжаят 
препаратом в форме раствора длѐ перорального применениѐ. 

Пациенты пожилого возраста не нуждаятсѐ в коррекции дозы. 

Порядок работы с ампулой. 

1. Отделить одну ампулу от блока и встрѐхнуть ее, удерживаѐ за горлышко (Рис. 1). 

2. Зажать ампулу рукой (при этом не должно происходить вытекание препарата) и вращаящими 
движениѐми отделить головку (Рис. 2). 

3. Через образовавшеесѐ отверстие немедленно соединить шприц с ампулой (Рис. 3). 



4. Перевернуть ампулу и медленно втѐнуть в шприц ее содержимое (Рис. 4). 

5. Надеть иглу на шприц. 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 

Дети. 

Нет достаточных данных относительно применениѐ Фармаксона детѐм. 

Передозировка 

Случаи передозировки не описаны. 

Побочные реакции 

Очень редко (<1/10000) (вклячаѐ сообщениѐ пациентов). 

Со стороны центральной и периферической нервной систем: сильнаѐ головнаѐ боль, вертиго, 
галляцинации. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальнаѐ гипертензиѐ, артериальнаѐ гипотензиѐ, 
тахикардиѐ. 

Со стороны дыхательной системы: одышка. 

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диареѐ. 

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе: высыпаниѐ, гиперемиѐ, 
экзантема, крапивница, пурпура, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок. 

Общие реакции: озноб, изменениѐ в месте введениѐ. 

Срок годности 

2 года. 

После открытиѐ ампулы препарат не хранѐт. 

Условиѐ хранениѐ 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном длѐ 
детей месте. 

Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами в 
одной емкости. 

Упаковка 

По 2 мл или по 4 мл в ампулах № 5. 

Категория отпуска. По рецепту. 

Производители. 



ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИ. 

ООО «НИКО». 

Местонахождение производителей и адреса места осуществления их деятельности. 

21-й км Национальной Дороги Афины-Ламиѐ, Крионери Аттика, 14568, Грециѐ. 

Тел.: +30 210 8161802 

E-mail: info@demo.gr 

Украина, 61068, г. Харьков, ул. Фесенковскаѐ, 4А. 

Тел.: +38 (095) 282-66-10 

E-mail: office@nikopharm.com.ua 


